Pilsener

Krachtig & Blond

Heineken Pilsener

Affligem blond

Een verfrissend volmout
kwaliteitspils met een licht
fruitige smaak die perfect in
balans is met de frisse bitterheid
van de hop

Abdijbier met een kruidig,
citrus aroma en een vleugje
vanille. Affligem Blond heeft
een diepe smaak en een licht
firsse afdronk.

ALC. 5%

ALC. 6,8%

Heineken extra cold

Lagunitas little sumpin
sumpin

Verfrissend volmout
kwaliteitspils, geserveerd op 0
graden.
ALC. 5%

Krachtige white ipa waar zoete
mout en frisse hop
samenkomen. Voor
liefhebbers van zowel ipa en
weizen!

Bintang

ALC. 7,5%

Bintang uit Indonesie heeft een
goede mout- en hopsmaak
welke vaak vergeleken wordt
met de smaak van heineken.

Lagunitas ipa

ALC. 4,7%

Texels skuumkoppe
Texels skuumkoppe is tarwebier
waaraan diverse hopsoorten en
de karakteristieke boevengisting
een volle smaak geven.
ALC. 6,0%

Het boegbeeld in z’n soort.
Prachtig gebalanceerde
citrustonen, lichtzoet en
gecombineerd met een
frisbittere zachte afdronk.
ALC. 6,2%

Brand ipa
Brand ipa een citrusachtige
smaak met een zachte bittere
afdronk.
ALC. 7%

Rijk & Donker

Laag- Alcoholisch

Affligem Dubbel

Amstel radler

Abdijbier met een kruidige
aroma van kruidnagel en
karamel. Een karaktervol
bier metaeen zachtmoutige
smaak en een zoet
karakter.

Radler is de verfrissende mix
van amstel bier en
citroenwater.
ALC. 2%

ALC. 6,8 %

Affligem tripel
Abdijbier met intense
aroma’s van mout en rijp
fruit. Een karaktervol bier
met een rijke smaak en een
fijnbittere afdronk.
ALC. 9%

Alcoholvrij bier
Radler 0.0%
Radler 0.0%, de verfrissende
mix van alcholvrij amstel bier
en citroenwater. Lekker op
elk moment van de dag.

Heineken 0.0%
Brand bock
Brand bock dank zijn
robuuste smaak aan de
dubbele rijping. De blend
van gebrande moutsoorten
geeft een prachtige kleur.

ALC.7,5%

Een alcoholvrij bier met
verfrissende en fruitige
smaak dankzij heineken’s
unieke A-gist, gecombineerd
met een zacht moutige body.

Fruitig & Fris
Desperados
Desperados is bier verrijkt
met de smaak van tequila.
Het ultieme drankje om je
avond een extra boost te
geven!
ALC. 5,9%

Franziskaner hefeweissbier
Franziskaner weissbier is een
weizen bier uit Duitsland. Dit
bier is gekenmerkt door zijn
frisse, kruidige en fruitige
smaak. Het is romig met
weelderig schuim.
ALC.5.0%

Mort subtie kriek
lambic
Deze zoete kriek lambic is
een blecnd van zoetigheid, 1
jaar oude lambic voor de
frisheid en oude lambic voor
de typische lichtzure toets.

Paulaner hefe-weissbier
De speciale gist die wordt
gebruikt, geeft de Paulaner zijn
onmisbare karakter:
sprankelend, fruitig en met
een lichte bitterheid.

ALC. 4.0%
ALC. 5.5%

Wieckse Witte Rosé
Een heerlijk zacht, fruitig
witbiertje
AlC. 4,0%

Apple bandit juicy apple
Frisse appelcider met een
zachte, fruitige smaak.
ALC. 4,5%

Jillz raspberry
Liefmans Fruitesse
Sublieme blend van krieken,
aardbei, framboos, bosbes
en vlierbes.

Een sparkling appelcider met
de friszoete smaak van
frambozen.
ALC. 5%

